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BELULROL

^ Hiroldal - nehany friss erdekesseggel, koztuk az IBM Propinter nevu kiirojanak fenykepevei

Szabad szoftvert lopni? - teszi fol a kerdest ismet egy olvasonk, s ki is fejti a dologrol a veiemenyet. Ezt a vitat meg mindig nem zarja

le szerkesztosegunk.

© Vallate hozzaszolas - espedig a Videoton gep egyik ismeroje mond jokat es rosszakat egyarant!

Vadhazassag - amely a HT 1 080 Z es a C 64 kozott johet letre a kozolt szoftverrel es hardverrel

© Posta - sorai kozt kemenyen meg vagyunk bfralva a Szuper BIT-LET miatt, s ugyamgy meg is dicsertetunk.

© Commodore Show - kepriport keves dumaval egy show-rol, ameiy lehetett volna egy kicsit sosabb is ...

© Szoftverdtletek - abramegjelenito rutin a HT-re; Onindfto HT-re

© Szoftverdtletek - fenyujsagszubrutin C 64-re

© Sujjedd a halyo - nem tevedes! A helyesfrcisi hibak nem a mi lelkunkon szaradnak!

^ Programajanlat - terbeli alakzatok a Prim6ra

^ Program csere-bere - ajanlatok, amelyeket a Commodore Show-n gyujtottunk

© Kdnyvmoly - u] konyvekkel, egy alapviccel s ket konyv reszletesebb bi'ralataval

© Didktanarok - egy osregi i'rasra erkezett elso diakreagalas - tanmenettel koritve

© Gepnyero - amelyben ezuttal egy regi feladatot megoldunk, s uj feladatkent megkeTdezzuk. hogy miert?
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A Buda-Flax Lenfon6 es Szovoipari Vallalat

neve jo" ideje ismert a hazai, korszeru oltozko-

dest, a farmernadrag viseletet szeret<5k kbre-

ben. Ok gyartjak peldaul a Trapper es a Lee
Cooper termekeket. A gyar folyarnatosan fej-

ieszti gepparkjat, technol6gicijat is. Most tiz

olyan, a meter^ru-gy^rtasban hasznalatos
gepet szereztek be, amelyek csatlakoztatha-

t6k a mar korabban uzembehelyezett szamft6-
gepes termelesfigye!6 rendszerhez.

Otletes, hordozhato, kismeretu adatgyujtot

mutatott be a Datakoord Sz^mftastechnikai

Rendszer- es Keresked6haz. A zsebben el-

fero, zsebsz£moI6g6pre emlekezteto kis k£-

szulek szeleskorben felhasznalhat6. A vil-

lanydra-leolvaso, a rakta>os vagy barmely
mSs teruleten dolgoz6 szemely folyarnatosan

beuti a leolvasott adatokat, majd a munkaido
vegeztevel a keszul^ket leadja 6s azt egy szab-
Vcinyos csatlakoz6n keresztul hozzakapcsol-
jak egy kozponti sz£mi't6gephez, ami feldol-

gozza a begyujtott adatokat.

Elkeszult az elso magyar szamitdgepvezer-
lesu gorgospalyarendszer. A rendszert az

Anyagmozgatasi es Csomagolasi Int6zet ter-

vezte es a Salgotarjani Kohaszati Uzemek,
illetve a Producteam Gm valositotta meg.
A programvezerlesu szallftorendszer kulon-
fele gyartasi vagy elosztasi feladatokhoz ai-

kalmazhato. A bemutatott tipus btven mun-
kahelyet kepes kiszolgalm, de mind a gorgos-
palya. mind a szamitogep kapacitasa bo-
vitheto. A tervek szerint az elso berendezes
az ev vegen a budapesti 62-es postan lep

mukodesbe, ahoi az anyagmozgatasban es a

ievelszetosztasban lesz jeientos szerepe.

alatt keszi't egyetlen oldal nyomtatvanyt.
A viszonylag lassu mukodes ellenere ez nagy
eredmenynek szamit. Ugyanis a 7x16 meter
meretu oriaskepet tokeletes szmmegbizhattf-
saggal keszfti el. Ezeket a kepeket hatalmas
fali plakatokkent fogjak felhasznalni. Eddig
ezeket a plakatokat kezzef festettek es az ket

hetig is eltartott.

Egy angoi kutatocsoport tizenket evi fejlesz-

toi munka utan egy elemmel taplalt, szcimito-

geppel vezerelt mukezet hozott letre. A kis

mikroszamitogep a kez tulajdonosanak ruha-
overe csatoihato.

A szamitogep az ujjakon elhelyezett erzekelok
visszajelzeseit is figyeiembe veve 14 lehetse-

ges mozdulat kozul Vcilasztja ki az eppen meg-
felelot. A muk^zzel akar egy csavart is be
lehet csavarozni vagy egy cigarettat fel-

emeini.

Villamos autobusz kifejlesztesen dolgoznak
magyar es szovjet szakemberek. Az Ikarus

iegujabb autobuszat - mivel zajtalan es a

kbrnyezetet kimelo lesz - elsosorban udulo-
ovezetek kozfekedeseben kivanjcik feihasz-

nalni. A villamosbusz energiaforrasa egy
palladium katalizatoros, elektrokemiai akku-
mul^tor lesz. A muszerfalba egy kis mikro-
szamitogep is be lesz epitve, ami tobbek ko-
zott vezerli az akkumulatoros energiaforr^s

megfelelo mukodesSt.

Japanban. ahoi annyi miniatur elektromkai

ujdonsag keszul naprol napra. ezuttal egy
nagy meretevel szenzaci6t jelento technikai

ujdonsag szuletett. A tizennegy tonnas sza-

mitogepes nyomtato berendezes tizenket ora

Az anyagi csod sze.'ere keriilt a vilaghiru sza-

mitogep-fejleszto, a sokmiilio peldanyban
eJadott ZX81 es Spectrum hobby szamito-

gepek konstruktore. Sir Clive Sinclair. Az
angoi uzletember tevekenysege elismerese-

kent harom evvel ezel6tt kapta meg a lovagi

ci'met. Azota azonban k£t ujabb vailalkozasa-

nak ~ a zsebtelevizio es a haromkereku
elektromobil piacra hozatalan.ak - sikertelen-

sege miatt nehez helyzetbe keruit. Ezert voft

kenytelen a kbzelmultban eladni eddig kifej-

lesztett szamitogepeinek gyartasi es ertekesi-

tes: jogat. A jogot az ugyancsak angoi
Amstrad ceg otrnillio fontert vasaroita meg.

CX5M neven zeneszerzesre alkalmas mikro-
szamit6gepet fejlesztett ki a japan Yamaha
konszern. Az ,,igazi" zenei tehetseggel ren-

delkezo szamitogepbe egy digitalis FM hang-
generatort epftettek be. Szint^n ell^tt^k egy
polifonikus szintetiz£tor programmal (46
hang. 6 ritmusminta), egy visszajatszo mem6-
riaval es egy hangz^sszerkeszto parameter
kapcsoloval. Az uj, specialis mikrogeppel
egyutt megvasarolhatb tobb, a zeneszerzoi
munkat tamogato, alkalmazoi program is.

A nyugat-europai orszagok tobb kozos terv

megvalosftasan dolgoznak a csucstechnold-
gia ter^n. Ezek koze tartoznak peldaul a

szoftvergyartas nagyipari szintre val6 fejlesz-

tese, az integralt ^ramkorok rugalmas ter-

melesi rendszerenek automatizalasa, es a

harmadik gener^cios robotok gyart^sa, ame-
lyek els<5dlegesen biztonsagi szempontbol
lesznek erdekesek. Hiszen a tervek szerint

ezeket a robotokat hasznalnakfel az emberek
mentesere termeszeti katasztrdfSk eseten es
bevetnek 6ket terroristak ellen is.

A Kozos Piac tagorszagainak Espirit nevu
szamitogepfejlesztesi programja kereteben, a
tervek szerint ket ev mulva kell elkeszulni a

szuperszamitogepnek. A parhuzamos mu-
veletvegzo elven dolgozo gep muveleti se-

bessege fel gigaflop lesz, ami masodpercen-
kent 500 millio lebegopontos muvelet el-

vegzesenek felel meg. E teljesftmenyt a mar
ma is letezo 32 bites, sajat membrias pro-
cesszorokkal, az ugynevezett transputerekke!
kivanjak elerni.

A nyugatnemetorszagi Eszak-Rajna-Veszt-
falia tartomany igazsagugyminiszteriuma egy
tanulmanyt keszitett a szamit6gepes bunb-
zesrol. Megallapitottak, hogy evente mintegy
tizenbt milliard markas kart okoznak az effele
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bunoz6k. Jellemz<5 esetek kozott tartjak sza-

mon az adatmeghamisit^s r£v6n torteno sik-

kasztasokat r az ipari k£mkedessel azonos in-

formcici6szerzest 6s a bosszubdl elkovetett

beavatkozasokat.

Az angol rendtfrseg gyorsan mozgo gep-

kocsik rendszSmSnak leolvasasara alkalmas,

vide6kamer^b6l 6s szamftogepb6l al!6 rend-

szereket helyez el foutvonalak menten.

A Motorola 68000 tfpusu mikroprocesszorra

£pulo rendszer m6g az ejszaka 160 km/6ra
sebesseggel halad6 g^pkocsik rendszcim£t is

k^pes kb. 70 szSzalekos biztonsSggal fel-

ismerni. A sz£m(t6gep a memdricijciban orzott

mintak segfts£gevel kise>li meg a rendszSmok
felismer£s£t. A rendszert eltfnydsen alkal-

mazzcik az ellopott vagy korozott gepkocsik

k6zrekeriteseben.

Az amenkai Votrax ceg mindossze 395 dol-

larert ajanlja szemelyi szamitogepekhez kap-

csolhato hangszintetizStor^t. A PSS (Perso-

nal Speech System) keszulek barmilyen szo-

veget kepes elmondani. Lehetseges vele ku-

lonfele mesterseges beszedet, zenet 6s egyeb
hangeffektusokat keverni, egybeszerkeszteni.

A rendszer tartalmaz egy sajSt besz£dkepzo
reszt, egy programozhato" drat, 256 progra-

mozhato frekvenciat, programozhato besz£d-

ritmusokat 16 fele programozhato szdhang-

suly amplitudoszintet. Es termeszetesen mod
van a hangero szabalyozascira is. A PSS ke-

szulek a legtobb szemelyi szam(t6g£p tfpus-

hoz kdzvetlenul csatlakoztathat6. Szamos
gyakorlati felhasznalasa lehetseges. Kulon-

fele informaciok hangos forditasa, narrator-

szoveg display kepekhez. Kulonds szerepet

kaphat a vakok 6let<§ben. Nagy jovqje lehet

bizonyos riasztcisi feladatokban. Es nem
utolsd sorban a szamitdgepes jatekokat elet-

szerubbe teheti, hiszen a szamftdgep ta>sa-

logni kepes altala a j3t£kos szemellyel.

ram soran a SZAMALK kepviseloi talalkoztak

a megyei intezmenyek, vallalatok vezetoivef,

munkatcirsaival, tajekoztatast adtak uj szoft-

vertermekekrol, szolgaltatasokrol, mikrosza-

mitdgepes bemutatokat tartottak, vided-

musor kereteben tobbek kozott levetftettek

a TV-Basic filmsorozatot. Ket alkalommal
kulon a gyerekeket is vartak mikroszamito-

gepes jatekokra. Mindezek mellett a busz-

ban szamft^stechnikai szakkonyveket, se-

gedanyagokat. eszkozdket is lehetett vasa-

rolni.

Vas megye radioamatorjei tartottak talalkozot

a kozelmultban. Ertekeltek az elmult 6t ev

eredm^nyeit. A Fold-Hold-Fold rSdiokap-

csolatok Ietesi't6se, es sok technikai erdekes-

seg, megold£s mellett bemutattak Filinger

Lajos csepregi radios osszekottetesek letreho-

Zcisat vezerld szSmftdgepes programjat. E

program segi'tsegevel a szcimftogep teljesen

automatikusan veze>!i a rSdidkeszuleket.

A SzamitSstechnika-Alkalmazasi Vallafat

(SZAMALK) ebben az evben uj kiserletet

kezdett a szamitastechnika nepszerusftesere.

Autobuszos, mozg6 kiailitast indftott az or-

szag kulonbozo videkeire. A bemutatok elso

helyszine Veszprem megye volt. A buszprog-

Mikroszamitogepes, orvosi lelegezteto keszu-

leket fejlesztettek ki nyugatnemet szakem-
berek. A gep automatikusan ellen6rzi a mes-
terseges lelegeztetest es feny- es hangjelzest

ad, ha a beteg levegovel val6 ellat^sa nem
optimalis, ha csokken a legnyom^s. ha v£I-

tozik a belelegzett Ieveg6 terfogata, ha zavar

keletkezik a keszul£kben. A szamft6gepes
megold^s jelent6sen noveli a betegek bizton-

s^gat es csokkenti az ^polo-szemeiyzet le-

terheleset.

Az orvosi berendezesek gyartasardl hires

Medicor Vallalatnal £vente mintegy otven

uj term^k sorozatgySrtasat keszftik elo. A ha-

zai, orvosi muszergyartcisban mar sok eV-

tizedes hagyomanya van a rontgenkeszule-

keknek. A Medicor most a rontgengepek tel-

jesen uj generciciojanak a kialakitasat tervezi.

Az uj keszulekek, ultrahangos technikaval

es szemelyi szcimftogepekkel lesznek kom-
binalva.

Az IBM uj, Proprinter elnevezesu nyomtatoja
egymagaban kepes ell^tni a legkulonbdzobb
otthoni vagy irodai mikroszamitogepes nyom-
tatasi feladatokat. Egy specialis megoldcissa!

lehetove teszi a feirast egy-egy papfrfapra

vagy bon't^kra, aneikul, hogy a folyamatos

kii'rasra szoig^lo leporellot el kellene tavolitani.

A matrix technologiaval mukodo keszulek

nagy sebesseggel (200 cps) mukodtetheto
iszkozatok, v^zlatok leirasakor. A vegleges

nyag nyomtatcisakor egy kisebb sebesseg-
gel (40 cps) csaknem levelminoseget lehet

vele elerni. A Proprinter nyomtatoval leheto-

seg van komplett rajzok, grafikonok, karak-

terisztikak kinyomtatas^ra is.
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A szamitastechnikaval foglalkozok szeles reteget erinti az
a vita, amely a hazai szoftverhelyzettel, a jogalkotassal es a
szerzok-felhasznalok viszonyaval foglalkozik. Herczeg J6-
zsef darazsfeszekbe nyult, amikor megirta levelet. Azota el-

hangzott nehany velemeny es nyilatkozat ami nagyban
hozzajarulhat ahhoz, hogy a jelenlegi korulmenyek meg-
valtozzanak, hogy eiinduljon egy tarsadalmi folyamat es
hogy tiszta vizet ontsunk a poharba.
Jomagam nagyon elitelem azokat akik masok munkajabol
csinalnak penzt. A velemenyem pedig az, hogy ehhez a
vilagon a magyar jog teremti meg a legjobb felteteleket.
Ezert a Szerzoi Jogvedo Hivata! dicsekvesetol minden ha-
jam szala az egnek all. N6zzuk az indokaimat:
7. Tudomasom szerint nines kulonbseg szoftver es szoftver
kozott. Egy 1 kbyte-os ZX81-re frt program ezek szerint
ugyanolyan vedett tehat mint egy IBM PC-re keszitett?
Egy BASIC „nyelvu" munka egy kosarban van a PL/1 -gyel ?

2. Nines meghatarozva semmifele hardveres vagy konfigu-
racios hatar. De hiszen nem is kell azt nezni, hogy kinek
milyen szamftogepe van, igaz? Elore teh3t a ZX81 prog-
ramokat lopok feldenteseert ! Javaslom a Texas instruments
programozok szigoru figyeleset!

3. A magyar jogalkotas teljesen elrugaszkodott a

nemzetkozi gyakoriattol. Vedjuk csak azt, aki kul-
folddn tolunk lop! (Ehhez dr. Drozdy Gyozo adott erdekes
informaci6kat.)

4. Betarthatatlan, ellenorizhetetlen, kiismerhetetlen, egy-
szoval ertelmetlen szabalyokkal dicsekszunk. Rettentoen
kfvancsi lennek egy kulfoldi programhaz, pi. a Data Becker
ceg velem^nyere, ha korbejarna orszagunkat es megtudna,
hogy a torveny teljes szigoraval vedi a programjait, ugyan-
akkor betekinthetne egy-ket magyar „rendszerhaz" es
,,programforgalmaz6 ceg" programkonyvtaraba.
Ebbol a zurzavarbol csak a csalok profitalhatnak. En „bunt"
kovetek el, ha az ingyen kapott programot, amit 10 000 Ft
folotti arert akar meg is vehetnek, ingyen tovabbadom,
hogy hasznalja mas is. De hogy a programot arulo ceg meg
annyi faradsagot sem vett maganak, hogy magyarra for-
ditsa a feliratokat, azert nalunk senkit nem perelnek be.
Igaz, annyi munkat mindenki belefektet a programba,
hogy oiyan vedelemmel lassa el, amit nem lehet olyan
konnyen feltorni, mint az eredeti gyarit. Hoi van akkor itt a

rend, az igazsag es a szigor? £n pedig, ha felkinalnak a
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baratok ismet egy programot ingyen, utasitsam vissza?
Vagy fizessek 100 Ft-ot a nyomorgo magyar programozok
egyesuleti kasszajaba?
Nezzunk egy masik szempontot. Az NSZK jogalkotasa
megprobalja korulfrni a dolgokat. Vedettsegre csak az a
program erdemes, amely „meghaladja egy atlagprogramozo
kepessegeit". Tehat korantsem minden! Ugyanakkor ve-
dettseget meg ebben az esetben is csak az a program
kaphat, amelyikrol szerzoi bebizonyitjak, hogy az „az al-

kotoi tulajdon megfelelo szintjen all". (Forras a CHIP
Magazin.) Szo sines tehat egyenlosdirol, sot az allasfog-
lalas az igazi alkotok szamara nehezfti meg a munkat,
akiknek mindezt bizonyitaniuk kell valahogy. Ezert hat az
NSZK-beli gyakorlat 3 tendenciat mutat:
f- A torveny teljes szigoraval follepnek az illegalis masola-
tok eladoi es vevoi ellen. Ellentetben a dicsekvo Magyar-
orszaggal ott mar vannak ilyen szoftverperek

!

2. Tovabb folyik a biztonsagos vedelem kialakitasaert foly-
tatott hare. Alkalmaznak rendszerben megoldott vedelme-
ket, ketlemezes es hardveres eljarasokat is. Ez azonban nem
tul nepszeru. Akadt olyan felhasznalo, aki kodtorok segft-
segevel megszabadittatta programjat az ellenorzest le-

kerdezo resztol, mivel folottebb kenyelmetlennek erezte,
hogy a program minden menuvaltasnal bekerte a masolha-
tatlan vedelem-lemezt ellenorzesre.

3. A programcsinalok olyan arakat kezdenek kialakitani,

amelynel nines ertelme masolatot hasznSlni. Terjed a Public
Domain szoftver mozgalom is, amivel szeles korben valo-
sitjak meg a jogdijmentes szoftverek tarsadalmi csere-
berejet onkoltsegi aron.
Lepjunk ismet eggyel tovabb. El kell ismernie mindenkinek,
hogy az osszes szamftogepnek jol kiveheto korlatai vannak.
Eppen ezert jol behatarolt az alkalmazasi terulet is. Ve-
gyuk peldaul a C64-et. Erre a gepre talan 10-15 olyan
temat lehetne csak osszehozni, amely gybkeresen kulon-
bozik a masiktol. Van szovegszerkesztes, adatkezeles (kar-
totek, keszletek stb.), ugyvitel (szamlazas, uzletvezetes
stb.), tudomanyos jellegu feladatok (matematikai, tervezesi
problemak), oktatas, kalkulacio, grafika; hirtelentobb nem is

jut az eszembe. Ugyanakkor adott a hardveres hatter is

ehhez. Egy ido utan torvenyszeruen eljutunk oda, hogy
valaki megirja a „legjobb", az adott teruletre szabott prog-
ramot. A problemak tudomanyos megkozelitese barki sza-



mara hozz£f6rhet6 a konyvtarakban. Nem igaz, hogy a

v6gtelensegig lehetne fokozni a javit&sokat egy szoftver-

ben, de az sem, hogy ha a programok lenyeges reszei meg-
egyeznek, akkor az biztosan lop£s. Nem tudom, hogyan

lehet 3lland6an ujat adni, ha adott a problema, a tudo-

m£nyos megkozel(t6s algoritmusa 6s a hardver is. Kulfol-

don ott tartanak, hogy egy adott probtemahoz megszer-

kesztett programokban a szoftverh£zak komfortban alig,

lassan mar a gyorsascigban sem tudj^k egym£st tullicitalni.

Ezert azt£n az a mostani divat hogy egyutt adj£k pi. a

szovegszerkesztot az adatb^zissal (pi. EPSON: Rechen-

text). J6 uton haladunk a NAGY UNIV PROGRAM fel<§!

Szeretn6m tudni, tisztelt gyartok es forgalmaz6k, gm-ek 6s

egy^nek, hoi van egy EREDETI, mukodokepes magyar
szovegszerkeszt6, ami kiszoritan^ az Easy Scriptet, a

Textomatot Wordstart? Hogy lehet hogy a szoftverpiac

fonnSIISsa ota csak a kulfoldi programokbol lett slager?

J6magam pi. csak a DIGITEXT 64-rol tudok. amitol 5!!

perc alatt (a haromszori betoltesi idot nem szamitva) el-

ment a kedvem, miutan az a karaktertervezo resznel szepen

elszallt. (Persze lehet, hogy azota ez mar jobb lett) Hoi

van egy ekessz6l6an magyarul beszelo adatbazis vagy a

tobbi programok? Felreert6s ne essek, tudom, hogy vannak
ilyenek is. De hogy lehet, hogy a mi cegunkn^l a Superbase

angol es nemet valtozatait hasznaljuk, hogy Easy Scripttel

irogatunk es a Calc Resulttal kalkulalunk. Miert van, hogy
en csak a magyar jatekprogramok kulfoldi sikereirol olvas-

tam eddig? Szamomra ez azt jelenti, hogy a mi hires prog-

ramoz6ink, akiket a torvenytelen masolok megkarositanak,

csak kulfoldre programoznak, vagy hogy igyekeznek minel

tobb, egyeni igenyekre iilesztheto, sehol mashol nem hasz-

nalhat6, kis szerias programot gyartani, hisz igy lehet a

piacot szetszabdalni, a hianyhelyzetet fenntartani §s meg-
lovagolni es irrealis arat kerni. Lehet hogy nem tudom ezt

heiyesen megfogalmazni, de ez akkor is tobb mint furcsa.

Ugorjunk ismet egyet. Kulfoldon j6 nehany szerzo, kiado,

ujsag el abbol, hogy informaci6kat terjeszt. Na most akkor

en kinek fizessek idehaza, ha a receptgyujtemenyemet
nyilvantarto programhoz a Data Beckertol Joptam" otle-

tet Vagy hogyan kmalhatjak akkora arert azt a programot

valakik, amit a 64'er Magazin lekozolt az olvasoinak be-

potyogesre? Hova tegyem a floppyhoz kapott ingyen

DISKPATCH programot? Ezekrol mit mond a jog?

Nos, a magam reszero! javasolnek is nehany dolgot. Ahogy
van tervezoi, szak^rtoi nevjegyzek, legyen progra-

moz6i is! Programot csak attol lehessen venni, aki szerepel

ezen a listan. Aki a nevet adja j6l lathatoan a program-

hoz, azt ellenorizni is lehet az ad6zas elol sem bujhat el.

Valami azt sugja nekem, hogy a zavarosban halaszbk nem
szeretik a reflektorfenyt.

Hozzunk letre jegyz£ket az eladhato programokrol is.

Ez betolthetne a szabadalmi lista szerepet is belfoldieknek

es kulfoldieknek egyar^nt. Ide be kellene adni a listara

keruleshez mondjuk a programiefutasi abrat, leirast stb.

Igy a titkosan kezelend6 iratokbol azonnal kiderulhetne

mi az uj es mi nem. Azonkfvul nem hiszem, hogy egy tolvaj

konnyen rekonstrualna ezeket a fontos dokumentumokat.
Ezzel a ket dologgai maradektalanul meg lehetne valositani

atarsadalmi es a szakmai ellenorzest, konnyebben es nyil-

tabban, de nyugodtabban is lehetne terjeszteni a jo prog-

ramokat Megkovetelhejuk igy a valodi programozast, ami

nem abbol all, hogy gyerunk 10 PRINT "CRACKED BY X.

Y.", hanem netalan algoritmust, grafok kesziteset, forras-

kutatSst es egyeb, a nagyerteku tudomanyos munkakra
jellemzo tevekenyseget. Inditsuk be mi is a Jogdijmentes

Programok gyujteset es terjeszteset a kulfoldon mar be-

valt minta szerint! Hirdessunk komoly dijakkal honoralt

programozoi versenyeket minden korosztalynak es felhasz-

nalocsoportnak. Nezzunk mar ki egy kicsit a vilagba is!

Legfokeppen pedig szivesen reszt vennek egy kerekasztal-

vitaban a Szerzoi Jogvedo Hivatal, a Novotrade, a Comp-
organ a SZAMALK, (es az osszes tobbi, altalam nem
ismert programforgaimazo es -ir6 csoporttal), no meg a

felhasznalok reszvetelevel

!

Szoinoki Bela, 1446 Budapest Pf. 400

i

yem»„s*6~

lassan mfikodd BASIC utasH^isokkat lehetseges {hogy gepi

kodban mtert nem sikeriilt, arra mdg visszatdrek). Sza-

momra nem vitegos, hogy a gep tervezoi mt^rt tartottak

elhanyagolhatdnak a POINT fuggvenyt* A Spectrum
SCREEN^ fuggv^ny^nek megvaf6sftasa igencsak nehe^
kes, Csak a 127 feietti kddu karakterek matnxa olvasnato

BASIC-bol {melyek a mem6ri^ban 740 H-t6l taielhatok),

igy a fuggvenyt heiyettesttd BASIC rutin megirasa gyakor-

latiiag lehetetlen, A BASIC programok kazettis taroiasa

vatoban hihetetieniil gyors es megblzhatd. K^r, hogy nem
volt idejiik egyeb adatallom^nyok tiroi^s^t tesztelni.

EgySb file-ok t^rol^sa osak a PRINT f -ks! vai6sfthat6 meg,
Pefdaul a kepernyo tartalm^nak kiment^se osszehasonlit-

hatatlanu! lassabb a BASIC programok kazettara tras^nil

(kb. negyeddral).

Sok ujat tud a ge> BASIC-je, viszont nebSny m6s g^pen
fut6 utasft^st hiSm/oIok. A programnyelv ^szolidan kon-

zervativ". A gepkonyv vaI6ban profi munk£nak mondhatd.
ASCII kddt^blazatot adnak minden gepkdnyvhdz. Kenyel-

mesebb a kuldnallo k^rty^t figyetni, mint alland6an a gep-

konyv hats6 oldaiira lapoznt, A memdriave! 6s a gepi k6du
programozassai kapcsolatban tobbet is ei^ruihattak voina

a dokumentaci6 kiszftSI.

A g#pt kddO programozast nem vesz6lyesnek, hanem -

megfeield dokumenticid hi^nydban -lehetetiennek erzem.
Egyszerubb sz^mit^sokat €s adatmozgatasokat vegz6 ru-

tinokkai kapcsolatban nem meruit fei bennem semmi le-

nyeges problema. A k6perny6mem6ria eterese viszont se-

hogyan sem sikeruit* Sem ~ a.g^pkdnyvben talalhatd -

8000 H cfmtof, sem a C000 H cfmtdl - mefyen BASSC-hen
lehet e!e>ni - nem a kepernyd*mem6ri£t taldltam.

Kiv^ncsi vagyok arra, hogy Ifj. Gulyis ISsztd miert adott

kettest a kompatibiiitasra. A semmit mi^rttartja el^gsiges-

nek?

Csodaikozva olvastam, hogy a bdvltett gepben 41 K szabad,

programozhatd teriilet marad. A ROM 4s a rendszervaJto-

zdk 23 kbyte-ot fogialnak ie, a k^perny6mem6ria - ha
egyaitaldn i^teztk -* m^g ezenfelui 16 K. Osszeadva 80 K,

a 280-as mikroprooesszor 64 K memdriat (ptusz ugyan-
ennyi 1/0 perif^riat) tud kezelni. Matematikai ismereteim

A szubjektfv v^temdnyem szerint ez az els5 eifogadhato

szinvonalu magyar gep, MegdrdemM az eis6 helyet.

Term£$zetesen 4s szok&sunk szerint a hozz6szol&sokat

nem kommenUlfUk. Amiazonban a 7VC memdriateriifet4re

vonatkozd matematikai fehetetiensSget illeth nos arr6f

roviden a kovetkezoket:

A TVC tobb iapi

ugynevezett lapo*

bozo memdriatar
tartomanyba* Igy
az a cime. P6ld£u
naioi BAM - leht
8QQQ-t6t BFFF-ig >

S vSgui Sziiagyi £

af£nfan6nk, hogy
s&t is a kozefjdvQ
megjetentet6$6t i

om&nnyal dolgozik, Egy
j gSpben, amefy a kufon-
apozza a megfelelo* dm-
rtominynaklehet ugyan-
61 ZFFF-ig lehet fefhasz-

ta RAM, vagy a 2-es lap
f vagy felhaszna'loiRAM.
?C-haszn&l6k figyelme'be
Computer onallo vallate-

inform&ciok, programok
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;HT-1080Z PROGRAMLISTA.
2 ORG 7C00H
5 LOAD 7C00H
4 7C00 21FF3F START : LD HL , 3FFFH
5 7003 226E7D LD (MUTATO) , HL
6 7C06 0E1F LD C 1 1FH • USER
7 7C08 3E07 LD A,

7

* PORT
8 7C0A ED79 OUT (C) ,A TMTPTfll T7A) aca
9 7C0C 0E1E LD C,1EH

jr
' •• J- 1 Id INC. i 1

10 7C0E 3EC0 LD A j 0C0H
11 7C10 ED79 OUT (C) ,A
12 7C12 CDC901 CALL 01C9H
13 7C15 214D7D LD HL , TEXT1 C7nUCR tr'TTC', OXUVCO K11K.
14 7C1S 11003C LD DE , 3C00H • /\ t'CDCOmunor

5 R Ktr fcKN YUnc

.

15 7C1B 010900 LD BC.9
16 7C1E EDB0 LDIR

V

17 7C20 21093C LD Wl THOQUI

IS 7C23 222040 LD i dO^PIM^ 1-4!

19 7C26 CDD17C CALL K 1 1

R

20 7C29 21093C LD
21 7C2C CD207D CALL
22 7C2F 47 LD B , A
23 7C30 210B3C LD HL

T 3C0BH
24 7C33 CD207D CALL KONV
25 7C36 4F LD C , A
26 7C37 0B DEC BC
27 7C38 ED436A7D LD <D2EK) , BC
28 7C3C 215D7D LD
29 7C3F 1 1 403C LD
30 7C42 010800 LD BC ? 8
31 7C45 EDB0 LDIR
32 7C47 CD2B00 GH: CALL 002BH
33 7C4A FE20 CP 20H
34 7C4C CA527C JP Z ,K£ZD
35 7C4F C3477C JP GH
36 7C52 ED5B6A7D KEZD: LD DE , (DZEK)
37 7C56 7A LD A , D
38 7C57 CDFE7C CALL VNOK
39 7C5A 2 1 483C LD HL , 3C48H
40 7C5D 70 LD ( HL )

,

B
41 7C5E 23 INC HL
42 7C5F 71 LD ( HL ) ,

C

43 7C60 7B LD A»E
44 7C61 CDFE7C CALL VNOK
45 7C64 214A3C LD HL , 3C4AH
46 7C67 70 LD (HL) ,B
47 7C68 23 INC HL
48 7C69 71 LD (HL) ,C
49 7C6A 0E1F LD C,1FH
50 7C6C 3E0E LD A,0EH
51 7C6E ED79 OUT <C> ,A
52 7C70 I

A

LD A, (DE)
53 7C71 F5 PUSH AF
54 7C72 CDFE7C CALL VNOK
55 7C75 214D3C LD HL,3C4DH
56 7C78 70 LD (HL) ,B
57 7C79 23 INC HL
58 7C7A 71 LD (HL) ,C
59 7C7B Fl POP AF
60 7C7C 0E1E LD C,1EH ; ADAT
61 7C7E ED79 OUT (C) ,A 5 K IADASA
62 7C80 0E1F LD C,1FH SA HT-1080Z
63 7C82 3E0F LD ft , 0FH ; USER
64 7C84 Et>79 OUT (C) ,A ; PORTJARA.
65 "7C86 0E1E LD C, 1EH
66 7C88 3E00 LD A,0
67 7C8A ED79 OUT (C) ,A
68 7C8C 3EFF LD A T 0FFH
69 7C8E ED79 OUT (C) ,A
70 7C90 210020 LD HL,2000H ; KESLELTETES
71 7C93 2B ISM: 4 DEC HL ; NAGYSAGANAK
72 7C94 7C LD A,H ; BEALLITASA,
73 7C95 FE00 CP 0
74 7C97 CA9D7C JP Z,VEG
75 7C9A C3937C JP ISM
76 7C9D 13 VEGs INC DE
77 7C9E ED536A7D LD •(DZEK) , DE
78 7CA2 2A6E7D LD HL, (MUTATO)
79 7CA5 2B DEC HL
80 7CA6 226E7D LD (MUTATO) , HL
81 7CA9 7C LD ft,H
82 7CAA FE00 CP 0
83 7CAC CAB27C Jf 7,VOT
84 7CAF C3527C JP KE2D
85 7CB2 7D VQTs LD A ,L

86 7CB3 FE00 CP 0
87 7CB5 CABB7C JP Z , ZAR
88 7CB8 C3527C JP KEZD
89 7CBB 21657D ZAR: LD HL , TEXT4
90 7CBE 1 1203E LD DE - 3E20H
91 7CC1 010500 LD BC^5
92 7CC4 EDB0 LDIR
93 7CC6 CD2B00 VW; CALL 002BH
94 7CC9 FE20 CP 20H
95 7CCB CA007C JP Z , START
96 7CCE C3C67C Jp VW
97 7CD1 0604 KI IR: LD B,4
98 7CD3 C5 ESi PUSH BC
99 7CD4 CD2B00 VXa CALL 002BH

100 7CD7 FE3A CP 3AH
101 7CD9 FADF7C JP M , LEH
102 7CDC C3EA7C JP UJ
103 7CDF FE30 LEH: CP 30H
104 7CE1 FAD47C JP M VX
105 7CE4 CD3300 CALL 0033H
106 7CE7 C3FA7C JP RAZ
107 7CEA FE47 UJ: CP 47H
108 7CEC FAF27C JP M,SD
109 7CEF C3D47C JP VX
110 7CF2 FE41 SD: CP 41H
111 7CF4 FAD47C JP M, VX
112 7CF7 CD3300 CALL 0033H
1 13 7CFA CI RAZ: POP BC
1 14 7CFB 10D6 DJNZ ES
115 7CFD C9 RET
1 16 7CFE 4F VNOK

:

LD C, A
117 7CFF CB3F SRL A
118 7D01 CB3F SRL A
119 7D03 CB3F SRL A
120 7D05 CB3F SRL A
121 7D07 CD 1 57D CALL KOR
122 7D0A 47 LD B, A
123 7D0B 79 LD A,C
124 7D0C E60F AND 0FH
125 7D0E CDI57D CALL KOR
126 7D11 4F LD C,A
127 7D12 C31F7D JP EG
128 7D15 C630 KOR

:

ADD A , 30H
129 7D17 FE3A CP 3AH
130 7D19 FA1E7D JP M,KORl
131 7D1C C607 ADD A,

7

132 7D1E C9 KOR1: RET
133 7D1F C9 EG s RET
134 7D20 7E KONV: LD A ? (HL)
135 7D21 FE41 CP 41H
136 7D23 FA427D JP M , VA

1

137 7D26 D637 SUB 37H
138 7D28 CB07 JL: RLC A
139 7D2A CB07 RLC A
140 7D2C CB07 RLC A
141 7D2E CB07 RLC A
142 7D30 E6F0 AND 0F0H
i'43 7D32 57 LD D, A
144 7D33 INC HL
145 7D34 7E LD A, (HL)
146 7D35 FE41 CP 41H
147 7D37 FA477D JP M T VA2
148 7D3A D637 SUB 37H
149 7D3C E60F KVs AND 0FH
150 7D3E 82 ADD A

T D
151 7D3F C34C7D JP EVG
152 7D42 D630 VAii SUB 30H
153 7D44 C3287D JP JL
154 7D47 D630 VA2: SUB 30H
155 7D49 C33C7D JP KV
156 7D4C C9 EVGj RET
157 7D4D 4B455A44 TEXT1

:

DB 'KEZDOCIM
157 7D51 4F43494D
157 7D55 3A
158 7D56 56454743 TEXT2: DB 'VEGCIM! 4

158 7DSA 494D3A
159 7D5D 41545649 TEXT3: DB ' ATVITELs
159 7D61 54454C3A
160 7D65 56454745 TEXT4: DB ' VEGE !

'

160 7D69 21
161 DZEK i DS
162 GEV: DS
163 7D6E 02 MUTATOs DB
164 END

; BILL- LEKERDEZES

; (A) K I IRASA A
; KEPERNYORE.

; HEXA-ASCI

I

jKONVERZIO
; ELVEGZESE.

5 ASCI I-HEX

A

;KONVERZIO
; ELVEGZESE.



Ket gep osszekapcsolasa mindig izgalmas feladat.
Kiilonosen, ha a gepek mas processzorral, mas
strukturavai rendelkeznek. MiveS az iskolakban HT
es Commodore gepekbol van a legtobb, nagy iz-

galommal fogautuk Elekes Janosnak, a Veszpremi
Orszagos Oktatastechnikai Kozpont munkatarsa-
nak hozzank erkezett anyagat. Hogy mire jo a ket
gep osszekapcsolasa, errol a szerzonek is vannak
javaslatai. De szivesen adunk helyet kdzleseknek,
amelyek kiegeszitik azt. S varjuk a jeien szoftver es
hardver tovabbfejlesztesere vonatkozo javaslato-
kat, elkepzeleseket is

!

Pelda egy lehetseges felhasznalasra. A C 64-re

keszult tobb EPROM egeto berendezes programmal
egyiitt. Kisebb Z 80 bazisu mikrogepekre pedig nem
(HT 1080Z, ZX, 81 ZX Spectrum stb.). A Z 80 bazisu
gepekre irt felhasznaloi programok targykodjanak
EPROM-ba valo beegetese peldaul a bemutatott
egyseggei lehetseges. Egy HT 1080Z tfpusu mikro-
gepre irt gepi kodu program targykodjat lehet a C 64
operativ taraba juttatni. Onnan pedig az EPROM
egeto program segitsegevel az EPROM-ba.
(A tarcim a jelen peldaban S4000-t6I kezdodik, 700-as
sor - Termeszetesen ez tetszoleges, mas RAM cim
is lehet.)

A HT 1 080Z programja Z 80 Assembly, a Commodore
64 programja 6510 Assembly nyelven keszult.

A HT 1080Z programja az EDITOR/ASSEMBLER
segitsegevel, a Commodore 64 programja a PROFI-
ASS 64 segitsegevel keszult. Mindket program
onalloan futtathato. Amennyiben egy nagyobb prog-
ram reszfunkciojanak szanjuk, akkor a HT 1080Z
programjat ,,szubrutinformatumra" kell hozni.

Ez a kovetkezo modosrtassal lehetseges:
93 RET
94 -

95 -

96 -

A C 64 program eseteben a 260-as sortol kezdve egy-
szeruen folytatodhat egyeb funkciot ellato prog-
ramreszek irasa.

A program hasznalata
A HT 1080Z programja futtatasakor megkerdezi azt

a memoriacimet, mely cimtof kezdve 4 kbyte-ot az

operatsv tarbol kiad a USER portra byte-onkent,
sorban egymas utan. Minden byte kiadasakor kiad

egy ,,6rajelet" is a USER port masik csatornajanak
0. bitjere. (0,1 kiadasa az emlitett bitpozicion.) Ket
byte kiadasa kozott eltelt ido egy kesieltetorutinnal

beailrthato(70-75-6s sorokban). Azadatok (byte-ok)
parhuzamos vonalon erkeznek a C 64 user portjara.

A 6510-es mikroprocesszorrar tudatni kell, hogy
megerkezett az adat, be lehet oivasni, es elhelyezni

a memoriaba. A FLAG bemenetre adott impulzussal
adhatjuk ezt a mikroprocesszor tudtara.

A mikroprocesszor lefuttatja az IT-t fekezelo alprog-

ramot, majd visszaadja a vezerlest a foprogramnak.
Az IT-t lekezelo alprogram feiadata, hogy beolvassa
a portrol az adatot, elhelyezze a puffertar kovetkezo
cellajaba es kiirja a kepernyore. Ujabb adat erkezese-
kor ujabb impulzus a FLAG bemenetre, ami az IT

alprogram ujabb lefutasat eredmenyezi. Igy megy ez

addig, rmg az utolso byte beolvasasa is megtortenik.
Ekkor a RUN/STOP- RESTORE billentyuk benyoma-
sara a gep „alaphelyzetbe" keriil, a memoria kijelolt

teruleten pedig ott a beolvasott byte-sorozat.

m

Jelen peldaprogram a puffertarba (4000H -), es a

kepernyo bal felso sarkaba is kiirja a beolvasott

byte-ot. Igy szemmel is kivethetjuk az adatbevitef

folyamatossagat.

A HT 1080Z szamrtogep user portja ketcsatornas.

Az egyik csatornan az adatok tovabbrtasa tortenik,

a masik csatorna 1 bitpoziciojan megjeleno impulzu-
sok pedig a FLAG-nek jelzik az ujabb adat erkezeset.

A ket szamitogep user portjanak 1 0 vezeteke a melie-

kelt abra szerint kotheto ossze.

Elekes Janos

C-64 USER PORT
1 2 3 4 5 6 7 8 9101112oooooooooooo
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(C> 1983 PROF 1 -ASS 64

;C-64 PROBRAMLISTA.
10: 033C .OPT. P,0
'202 033C *033C
30: 033C A9 93 LDA «*93 ; KEPERNYO
40: 033E 20 D2 FF JSR *FFD2 ; TORLES
50: 0341 78 SEI
60: 0342 A9 00 LDA #*0 ;USER PORT
70: 0344 8D 03 DD STA *DD03 ; BEMENETRE INIC.

80: 0347 A9 A0 LDA #$A0 IT VEKTOR
90: 0349 8D 18 03 STA $0318 ; AT IRASA
100- 034C A9 03 LDA #$03
110: 034E 8D 19 03 STA $0319
12© 0351 A9 90 LDA 4**90 5 A "FLAG" KERHET
130: 0353 8D 0D DD STA $DD0D ; IT-T
160, 0356 A9 7F LDA #*7F ; IT KERES TILTASA

170. 035S SD 0D DC STA *DC0D ;CIA 1 NEK
200 035B A9 00 LDA #*0 ;IT KERES TILTASA
210- 035D 8D 1A D0 STA *D01A ; VIC-NEK
220 0360 A9 00 LDA #$00 ; ADATBUFFER MUTATO
230 0362 8D D6 03 STA IKSZ+1 ; KEZDOERTEK
240 0365 A9 40 LDA #$40 ; BEALLITASA
2S0 0367 8D D7 03 STA IKSZ+2
260 : 036A 58 CLI
270 036B 60 RTS

; IT LEKEZELO ALPROGRAM.
450: 03A0 *03A0
460 : 03A0 78 SEI
470: 03A

1

AD 0D DD LDA $DD0D ;A "FLAG" KERTE AZ

480 : 03A4 29 90 AND #$90 5 IT-T
490: 03A6 C9 90 CMP #$90 5JMP "KMEGSZ

"

500: 03A8 F0 ©3 BED. KMEGSZ ; HA I GEN
510 : 03AA 4C El 03 JMP XYZ jJMP XYZ, HA NEM
520: 03AD AD D6 03 KMEGSZ LDA IKSZ+1
530 : 03B0 C9 00 CMP #$0
540: 03B2 F0 0E BEG! IR

550 : 03B4 20 D2 03 JSR ZOS
560 : 03B7 AD D6 03 VL6 LDA IKSZ+i ; TARMUT » NOV. 1~EL
570; 03BA AA TAX
580 : 03BB E8 INX
590: 03BC 8E D6 03 STX IKSZ+1
600: 03BF 4C D0 03 ,JMP HGF
610 03C2 AD D7 03 IR 'lda IKSZ +2
620 : 03C5 AA TAX
630: 03C6 ES I NX
640 03C7 SE D7 03 STX IKSZ+2
650: 03CA 20 D2 03 JSR ZOS
660! 03CD 4C B7 03 JMP VLG
670 : 03D0 58 HGF CLI
680 : 03Di 40 RTI
690 03D2 AD 01 DD zos LDA $DD01
700 03D5 SD 00 40 IKSZ STA $4000 5 ADAT IRAS A

710 : 03D8 8D 00 04 STA $0400 ; BUFFERBE
720: 03DB A9 07 LDA #$7 ;ES A KEPERNYORE
730 : 03DD SD 80 D8 STA $D800
740; 03E0 60 RTS
750 03E1 4C 47 FE XYZ JMP $FE47
3033C-03E4
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Tisztelt Szerkesztoseg !

Levelem megirasara a mely felhaborodas kesztetett, aminek
okozoja a megjelent Szuper BIT-LET. 1984 6ta rendszeresen
vasarolom az Otlet c. hetilapot. Mindegyik szamat rendesen
vegigolvasom, s amit oivastam, meg is marad bennem.
Ahogy kezembe vettem a fent emlitett Szuper BIT-LET-et, s

ahogy beleolvastam, nagyon ismeros gondolatokkal talalkoz-
tam. Szaladok haza es kezdem nezegetni az elmult evekben
megjelent Otleteket is. A hasonlosag szinte teljes. A Vallato-
ban megjelent leirasok csak annyiban ternek el az „idosebbek-
tol", hogy kihagytak a maY nem aktualis dolgokat (pi.: ar).

A kozdlt programok is megjelentek mar egyszer. A Sorvezeto
sem tartalmazott ujat. Mi volt h£t akkor ebben az ujsagban
a szuper? Velemenyem szerint semmi ! Azert vasarolom immar
harmadikeveaz Otletet, hogy ismetleseket olvassak? Mellesleg
ez alatt az ido alatt (diak letemre) kifizettem az Otletekert
1250 Ft-ot, amit most 65 Ft-ert megvehettem volna. Kezd az
Otlet olyanna valni, mint egy rossz lemez, ahol a tu csak isme-
tel es nem tud „tovabblepni". Egy masik problemam: Mar
harmadik eve foglalkozom programozassal. Egy fel eve fel-

meriilt bennem az az igeny, hogy megismerjem a gep hardver
felepiteset is. Mivel nines sajat gepem, amit szetszedhetnek,
az iskoJa gepet pedig szetszedni nem engedik, marad hat vala-
milyen konyv vagy folyoirat, aminek reven betekintest nyer-
hetek a gep belsejebe. Azonban az Otlettol hiaba var el tlyesmit
a programozo, ugyanis az Otlet marad tovabbra is a program-
nak alig nevezheto 4-10 soros ,,programoknal" Mit tehet az
ember, var es vasarolja kozben az Otletet, a Ivlikromagazint,
a Radiotechnikat, a Magyar Elektronikat, ahol megjelennek
vagy megjelenhetnek az emlitett leirasok. Lehet, hogy birala-

tom elfogult egy kicsit, de ugy erzem, hogy igazam van, s ol-

vasotaboruk egy resze talan osztozik a velemenyemben. Ha
nem fognak valtoztatni a fent emlitett dolgokon, ugy gondo-
lom, hogy olvasotaboruk egy reszet elveszitik, koztiik engem
is.

Jasztrabszki Peter, III. C. oszt. tanu Jo

Sajnos ilyen levelet is kaptunk, sot olyat is ame/yen egy vizi/6

illusztraita a fentiekhez hason/6 tarta/mat. Sajnaljuk, hogy
csalodast okoztunk. De tisztanak erezzuk magunkat. Mi ugyan-
is a BIT-LET-ben tobbszor es nyomatekosan kozoltuk, hogy
a Szuper BIT-LET-et azoknak szanjuk, akik hianyos BIT-LET
kollekcioval rendelkeznek. S azt is kozoltuk, hogy a Szuper
BIT-LET semmi uj anyagot sem fog tartalmazni! Akinek a fi-

gyelmet ez a kdzlesunk nem kerulte eh az maskent velekedett
a Szuperrol. Peldaul igy :

DEC. HEX. ERTELMEZES

745 0091 STOP billentyu flag
194 00c2 RVS flag

198 00c6 Lenyomott billentyu (alapallapot 64)
239 OOef Lenyomott billentyuk szama (meg-

adhato vele, hogy h£ny billentyu van
a pufferben)

1319-1328 0527-0530 Billentyuzet puffer
1343 053f A billentyuzet puffer merete
1344 0540 Billentyu-ism4tles (alapallapot 128

- minden billentyu ismetlese engede-
lyezve)

1345 054 1 Ismetiesi sebessSg szamlaloja
1346 0542 Ismetlesi kesleltetes.

1347 0543 SHIFT, C=, CTRL flag
1348 0544 SHIFT flag
1349-1350 0545-0546 BillentyQzet dekodolasi tabiazat

vektora
2038 07f6 Lenyomott billentyu sorszama

(alapallapot — 64)
65288 ff08 Billentyuzet latch

SOS-t kialtok a pusztaba, hatha valaki meghallja, akit erde-
kel a technikai problema ! Elso balgasagomban egy szovjet
gyartmanyu mini szines tv-t vasaroltam C 16-osomhoz, rnoni-
torkent. Leven a hasznalt keszulekhez hat honapi garancia,
a hetedikben megszunt mukodni. Azt talaltam ki, hogy atepi-
tem a keszuleket, maradna a kepeso, az eltento tekercsek,
a hangszoro es a doboz. Csak a szamitogep jeleit keli fognia.
Ki tudna ehhez egy RAJZOT adni? Kerem, segitsenek egy
monitor nelkul sinylodo szamitogep-tulajdonoson

!

Pelle Janos. Budapest XII., Beethoven u. 4. -

A Martos Flora Kollegium szamitastechnika kore keszseggel
all iskolak es muvelodesi hazak rendelkezesere a C 16 szamito-
gep pel kapcsolatos kerdesekben. Hozott kazettara, vagy mag-
neslemezre programok masolasat is vaflaljaik. Cim: Martos
Szamitastechnika Kdr, Budapest, Sztoczek u. 5-7. 1111

£n, mint az Otlet c. hetilap BIT-LET mellekletenek olvasoja,
mel vettem meg a Szuper BIT-LET-et.
Kivalo otletnek tartom ezt a kiadvanyt, annal is inkabb, mert
nekem csak a 14. szamtol van meg a BIT- LET, es ebben az elso
12-nek a legjava van. Egy jol szerkesztett kiadvanynak tartom
ezt a szupert, de a tobbtt is. Sok hasznos dolog van benne.
En nem tudok bekuldeni, kozkinccse tenni semmit, mert meg
nines gepem, amin kiserletezhetnek. DE LESZ! REMELEM!
Es akkor majd en is hozzajarulok a lap ,,szerkesztesehez" I

Addig is olvasom a BIT-LET-et. (Csak azokat az Otleteket
veszem meg, amelyekben van BIT-LET, ugyhogy nagyszeru
otlet volt a BIT-LET-nek a vegere odairni a legkozelebbi
megjeleneset !)

Meg egyszer gratulalok erne nagyszeru kiadvanyhoz, es sok
lelkes BIT-LET es szamitastechnika hivo neveben koszonom,
hogy nemcsak igeret lett a Szuper BIT-LET!
Lelkes olvasojuk: Bakti Zoltan

Tisztelt Szerkesztoseg !

Van egy Commodore 16-om. Eddig HT-1080 Z gepen dolgoz-
tam, ezert nem ismerem a billentyuzet memoriacimeit. Jelen-
leg ez a fegnagyobb gondom. Amennyiben modjukban all,

legyehek szfvesek cimemre megkuldeni.

Kovacs Zoltan, Balassagyarmat, Lenin Itp. 14. ep. I. Ih. 2660

Kedves Kovacs Zoltan

I

A billentyuzettel kapcsolatos memoriaclmek a Commodore
C 16 (C 116, PLUS 4) szamitogepen a ko vetkezdk:





Abramegjelenito gepi kodu rutin HT-1080Z-re
A rutin grafikus karakterekbol osszeallitott „teg!alapszeru" abra megjeleniteset vegzi. Az abraban a sorok hossza egyenlo. Az abrat stringkent

kel! megadni a kovetkezo modon: az elso karakterrel adjuk meg a sorok hosszat (kodja = sorhossz+48), majd a grafikus karaktereknek meg-

feleltetett normal karakterek kovetkeznek sorfolytonosan. A grafikus karakterek helyett kodjuknal 80-nai kisebb kodu karaktereket kell meg-

adni, de a 91-95 (171-175) kodtartomanyba eso karakterek heiyett (ezeket ugyanis nem lehet begepelni) a 43-47-es kdduakat kel! venrii.

Ezt a stringet - tetszoleges kifejezes formajaban az - USR fuggveny valtozojanak a helyere kell irni. (Az USR fuggveny erteke majd ugyanez

lesz.)

Az abra helyet a kepernyon a kurzor jeloli ki: a megjelenites elott a kurzort az abra bal felso karakterenek a helyere kell allitam.

A rutin athelyezheto program, azaz a memoriaban barhol helyesen mukodik. A program egy lehetseges elhelyezeset mutatja a kovetkezo szub-

rutin:

100 FOR 1 = 16448 TO 16496:READ K:P0KE l,K : NEXT I : POKE 16526.64: POKE 16527,64 : RETURN
1 1 0 DATA 42,33,65,78,35,94,35,86,42,32,64,235,1 26,21 4.48,71 ,8,203,1 1 4,1 92,1 3,200,35,1 26,1 98,80,254,1 28,48,2,1 98,48,1 8,1 9,1 6,237,

8,71 ,8,62,64,1 44,1 31 ,95,48,227,20,24,224

E szubrutin vegrehajtasa utan peldaul egy 3x3-as abra megjelem'tese a letorolt kepernyo kozepen a kovetkezo utasitasokbol all:

CLS : PRINT@414,; : A$ = USR("30H@Z.:0:") : PRINT@900,@
A "PRINT " pozicionalas a rajz megjelenese utan 41 5-ben marad, ezert kell „odebb vinni" a kurzort!

A szerkesztoseg kiegeszitesei:

1. Ha a kivani sorhossz 43-^47 ko-
zott van, akkor az abrat tobb resz-

fetben kell kirajzoltatni, ugyanis a

szukseges 91-95 kodu karakterek

nem alh'thatok eJd a billentyGzet-

roi

2. A rutin elienorzest nem tartal-

maz a sorhosszra vonatkozoan,

tehat arra nekunk kell ugyelnunkr

bogy ne adjunk meg 64-nel na-

gyobb sorbosszt

A rutin assembly nyelvu listaja

ORG 4040

H

2 4040 2A21 41 ABRAMJ: LD HL, (4121H) Az abrat tartalmazo string

3 4043 4E LD C, (HL) hosszanak es cimenek a

4 4044 23 INC HL ; leolvasasa
5 4045 5£ LD E, (HL)
6 4046 23 INC HL
7 4047 56 LD D, (HL)
8 4048 2A2040 LD HL, (4020H) ; A kezdo pozicio cime
9 404

B

EB EX DE, HL
10 404C 7E LD A, (HL)
11 404D D630 SUB 48
12 404F 47 LD B, A Az abra sorhossza
13 4050 08 EX AF, AF
14 4051 CB72 AMJ1 : BIT 6, D ; Annak ellenorzese, hogy nem
15 4053 CO RET NZ ; leptiink-e ki a kepernyo
16 4054 CD DEC C : teruletrol
17 4055 cs RET Z Z ; Visszateres, ha elfogytak a

18 4056 23 INC HL ; karakterek
19 4057 7E LD A, (HL) : A soron kovetkezo grafikus
20 4058 C650 ADD A, 80 : karakter dekodolasa es
21 405A FE80 CP 128 ; megjelemtese
22 405

C

3002 JR NC, AMJ2
23 405

E

C630 ADD A, 48
24 4060 12 AMJ2: LD (DE), A
25 4061 13 INC DE
26 4062 10ED DJNZ AMJ1
27 4064 08 EX AF, AF ; Atteres a kovetkezo sorra
28 4065 47 LD B. A
29 4066 08 EX AF, AF
30 4067 3E40 LD A, 64
31 4069 90 SUB B
32 406A S3 ADD A, E
33 406

B

5F LD E, A
34 406

C

30E3 JR NC, AMJ1
35 406

E

14 INC D
36 406

F

18E0 JR AMJ1
37 END

Papp Zoitan, 4032 Debrecen, Szab6 !. altabornagy ter 8. V/40.

OIMINDITO
Ez a gepi program HT 1 080Z-re kesziilt. Mire jo ? ! Ha ezt a programot
barmelyik BASIC program ele felvessziik, akkor a BASIC program
beoivasas utan magat6l elindul.

INDITO
A gepi program inditasa

A magn6 inditasa

Fej beolvasasa

1, ORG 41 E2H
2. JP 7FFFH
3. ORG 7FFFH
4. CALL 0293 H
5. LD DE,0
5. cikl 1

:

LD B,3

7. cikl 2: CALL 0235H
8. SUB 0D3H
9. JR NZ, cikll

10. DJNZcikl2
11. CALL 0235H
12. LD HL, (40A4H)
13. cikl 3: LD B, 3
14. cikl 4: CALL 0235

H

15. LD E,A

ProgramnSv beolvasasa

Program kezdet^nek cime HL-ben
Program beolvasasa

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

-ha

LD (HL),E

OR A
INC HL
JR NZ,cikl 3
CALL 022 CH
DJNZ cikl 4
LD (40F9H),HL Program vegenek cime a 40F9H-
CALL 01 F8H
LD HL, (40A4H)
CALL 1AFCH
CALL 1 B5DH
LD HL,42ECH
JP 1 D5AH A BASIC program inditasa

END
A megjegyzesek csak a papiron szerepelnek, egyebkent nem a program
resze. Akik szeretn£nek megismerkedni a reszletes mukod^si elvevel,

azok figyelmebe ajanlom a kovetkezo* konyvet: HT 1080Z ISKOLA-
SZAMiT0G£p FIX TAROL0JA.
Fazekas Attila tanulb, Kemecse, Kecskeshegy 1 5. Pf. 56. 4501
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Fenyujsag szubrutin

Commodore 64-re
Az amator programozok nagy resze mind arra gondol, hogy
egyszer majd olyan programot Ir, mint a „nagymen6k".
A kezdok arrol almodnak, ha majd tudnak programozni, az
6 programjuk is olyan lesz,mint a gyari jatekok. Arra rovid
idon belul mindenki rajon, hogy a jat6kprogramiras nem
fenekig habostorta, de vannak apro trukkok, amiketel lehet

lesni a jatekokb6l. Ezen fogasokkoz§tartozik az instrukcidk
fenyujsagszeru megjelemtise. Ehhez a modszerhez nem
kell feltetlenul gepi kodban programozni, de aki esetleg
egy Assembler rutint szfvesebben fogadna, az is meg tudja
valositani az eljarast a cikk vegen talSlhato programmal.

A programokrol:
1. iista

A m6dszer BASIC valtozatiban a kiirando szoveget az
A$-ben tSroIjuk, majd az 1 000-es szubrutinra lepiink, ami a
szoveg egyszeri kuratcisat vegzi el.

10 B*="E RUTIN SEG I T3EGEVEL flDOTT SZOVEGET TUD H KEPERNVORE FENVUJSftG SSERUEN"
2© C$=" KIIRftTNI. ft RUTINT ESftRMELVIK PROGRfiMJflBRN FELHftS.ZNflLHflT.Tfl •

"
"

38 0$=" ****** "

4© R*=D*+B*+C*+D$ ' GOSUB 100© : END
50 i

60
78 i

10O0 VS=" " - REM 39 SZ0K02
1160 R=LEH<ft*5
1200 X=LEN<X*>
121G FORG=STOfl-l
1300 PR I NT "S3", REM CLR/HOME
1400 IFX>0THENPR INTLEFT* <X* , X> > X=X-1
1410 IF X=GTHENZ=Z+1
1415 IF Z>a2THENS=S+l 'PR1NTMID*<R*,S,40>*
160O IF2<2THEH PRINTMID*<fl*> 1 ,G3 1

1610 FORCS=0TO050 NEXTCS
1700 NEXT G
1SQ0 RETURN

2. Iista

Az Assembler valtozat kisse elteroen mukodik, mint a
BASIC. Itt nem kell a szoveget kiilon eltarolni, hanem min-
dig a soron kovetkezo betut kell a kepernyo elso soranak
utolso oszlopaba kifratni, es SYS 49152-vel vagy JSR
$COOO-val (attol fuggoen, hogy BASIC-ben, vagy Assemb-
lerben vagyunk) kell inditani. A rutin egyszeri meghi'vasara
a kepernyo elso sora eggyel balra „lep".

G8C50 ft2 88 urn * :$£*0
C8CJ2 BD 81 84 LDFl $ :8481

X

C8€
C0£

J5 90 88 84
)8 E8

STH 3

INK
:8488. X

C0G
C0£

is 8fl

iFi C3 27
TXfl

CMP 41^•27
C@€jC F8 83 BEQ I•C81 i

C8£IE 4C 82 C8 JMP 3 :C882
C81 1 ft2 28 ld:k £

C8:i

C8.1

3 SE 27 84
6 68

&T& $

RTS
•8427

3. Iista

Az Assembler valtozat hasznalatat mutatja be.

1 R*="£ZT fl FENVUJSftG RUTINT UGV TUOJft FELHflSZNflLNI Hfl HZ ASSEMBLER RE=?ZT
2 I't- "EL 0B8 BETOLTI ft 49152-ES CIMRE. "

4 Cf-Df+ft^+BS+D*
10 i

11

12 •

30 F0RI*1T0LEN' C*>
30 PRINT''»>li»»ft*»M|it!»*»|i»ft|iMkliK»»»l<S»»ai»»k!'V.HID?> C3- »I,1> :

90 SVS 43152
100 FORG-0TQ050-
116 NEXT G
128 NEXT I

SzaAd G«§/ Andres

SUJJED
AHALYO!
Nagyon kerem a szerkesztot es a nyomdaszokat, hogy
a cfmben talalhato durva helyesirasi hibakat ki ne javitsak.
idezetek ezek egy kereskedelmi forgalomban kaphato
prog ram bo L melyet 180 Ft-ert vettem az Apisz egyik
szamit£stechnikai szakuzleteben. A program a TORPEDO
nevre haifgat, es a Commodore 16 gepekhez keszult.
Gy^rtoja az UNISOFT nevQ ceg (?).
A program szerencsere BASIC nyelvu, Igy n£mi keresgeles
utan megtalaltam a hibas szdvegeket produkaio utasitaso-
kat. Az egyebkent elvezetes jatek 600-as soraban olvashato
az „ELHELYEZEM A HALYOIMAT" szoveg, mig "A HAJO
ELSUJJEDT ! !

!" (igy, harom felkialtdjellel) az 1700-as
sorban szerepel. Ez uto bbi - ismetles a tudas anyja - minden
hajo elvesztesekor megjelenik.
Nem akarok altalanosftani es veszharangot kongatni, de ez
az eset eigondolkoztat. Valoszmuleg a programozo figyel-
metlensege szulte e hibakat, de a program forgalomba ke-
rulese elott ezt ki lehetett volna javitani. Felmerul bennem
a kerdes, vajon ki es hogyan vette meg az UNISOFT-tol az
Apisz reszere ezt a programot. Hiszen ha csak egyetlen
alkalommaf is kiprobafja (es az altalanos iskola ota nem
feiejtett ttil sokat), eszrevehette volna ezeket a hibakat.
Arra pedig gondolni sem merek, hogy latatlanban vettek
meg a programot. Ivli alapjan egyeztek volna meg akkor
a szerzoi dijban, es hogyan toctent volna akkor az arkepzes ?

SZAMITASTECHNIKAI M E LLE K LET 1 9 8 6 JUNIUS



A PRIMO jo grafikus felbont£s£t kihaszn^lva Iehet6s6gunk
nyilhat arra, hogy olyan ig^nyesebb rajzokat kSszlthessiink

a k^pernyon, melyeket eddig csak kulfoldi gSpekkel val6-
sithattunk meg.
A terbeli alakzatokro! az un. ortogonalis (meroleges)
axonometria segi'tsegevel leheta legkonnyebben jo szem-
leletes kepet keszi'tenL Az igy k6szutt kep csak annyiban
ter el a „latott" k6ptol, hogy a valosagban parhuzamos
vonalak parhuzamosnak is latszanak.

Ennek az abrSzolasi m6dnak az a lenyege, hogy a terbeli

derekszogu koordinata-rendszert (ill. az abban megadott

1 0 r Or t ogon a"
I i s axonomet r i a

„

20 7 Keszitette dr „ Sz i i assi Lajos, Szeged
30 " Kon st anso k s A koor d

i

n&t a-rendsz e

r

1

k 6

z

ep pon t j a < U , V ) , nagys&ga K .

40 U=i25: V=95: i<=50
50 DIM K(8 y 3) y E(i2 7 2> y P(8,2)sG0SUB 3000
60 CLS; PRINT82, 0, CHRSC2) 11 Kocka axonometri
kuss kepe H CHR<:> CIS)
70 PR I NTSS , 0 ,

M Va 1 1 oz t at Fiat 6 adat ok ;

72 PRINT 11 F s= For gat &s a vizszintes sikon

74 PRINT "6 :=
76 PRINT "H s=
80 PRINTS 11 , 0,

"

meg

„

85 PRINT " ( 0
90 f

87

Doles eioVe ~ hatra.
A kapott kep elforditasa.
A szogeket f ok okban adjuk

F <= 360 -90 < = G

H t et sz 8 1 egesPRINT "

>

90 PRINTS15,Q f
" Kezdhetjuk CI~N> ?";:G0SU

B 500
ion cls
1 i 0 PR I NTSO , 0 , CHRS <& ') STR I NS& C 4 1 ,

11 11

> CHRP. C 1

4);: INPUT" F , G , H "$F,G,H
120 IF F<0 OR F>360 THEN HO
130 IF G<~S0 OR G>90 THEN 110
140 > A nem lath at 6 cs&cs s N
150 IF F<270 AND F>180 THEN N=l
160 IF F<180 AND F> 90 THEN N~2
170 IF F< 90 THEN N=3
180 IF F>270 THEN N=4
190 IF G < 0 THEN N=N+4
200 f A ter be ii koordi n&t a~r endszer egyseg
vektor a,i •

210
220
230
240
250
260
270
280
290
295
300
305
310
vj J. O
320

~ S*PI/1S0
~ K*SINCF)*SIN<G)
= K:*:COS(F>:*:SIN<G>
== K*C0S.CB)

F « F#PI/1S0 : G
UX = K*C0SCF) : VX
UY =-K#SIN<F) ; VY
UZ - 0 s VZ
IF H=0 THEN 320
? A koor d i n§ta~r en d sz er el f or gat asa

.

H*H*PI/180
U1=UX : V1=VX: U2=UY: V2=VY: U3=UZ : V3=VZ
UX > U1$C0SCB> -

VX = Ui*SINCH) +

UY = U2*C0SO-D -

VY - U2*SIN€H) +
UZ = U3*C0S<H) -

VZ = U3*SINCH) +
* A koc k. a. c suc sa i

a~r endszer eben

.

330 FORI^l TO 8

V1*S1NCH>
videos <M>
V2^:SIN(H)
V2*C0SCH)
V3:fcSINCH>
V3*C0S(H)
a kepernyo koordi nat

X=K < I f 1 ) s Y=K C 1 , 2 > s Z=4< < I

,

terbeli aiakzatot), a papir - jelen^setben a kepernyo -
slkj^ra vetitjuk a kepernyo sikj^ra merdfeges vetitosugarak-

kal. A tSrbeli koordin^ta-tengelyek egys^gvektorai a kep-
ernyon rovidebbeknek latszanak a va!6di nagysaguknal.
A fo feladatunk az, hogy ezeknek a terbeli (egym^sra p^-
ronkent meroleges) egys§gvektoroknak megadjuk a kep-
ernyore eso meroleges vetuleteit.

Gondolatban helyezziik a terbeli derekszogu koordinata-

rendszert egy, a szemunk slkjaban levo vlzszintes slkra ugy,

hogy az arcunkkal parhuzamos egyenessel F fokos szoget
zarjon be az X tengely. Ezutan billentsiik a slkot magunk

1

) s GOSUB 1 000 1 Pi. lj 1
') =A s P C I f 2) «B : NEXT I

340 ' Az elek megrajzol &sa.
350 FOR 1*1 TO 12
360 Ai*P<ECI* 1) , i):Bl-"=F'C£(ly 1>,2)
370 A2-PCEC l r 2> f 1 ) : B2=PCEC l f 2) f 2)

380 I F E ( 1 , 1 ) «N OR E C

I

f 2 > ~U THEN L^S E
LSE L*l
390 GOSUB 2000
400 NEXT I

410 PR I NTSO » 0 f CHRP! < 6 ) " Toroijuk az elSzot
(I-N) ?"

420 GOSUB 500 2 IF W THEN 100 ELSE 110
500 , Va 1 asz k i er t e k e \ es e

.

510 A£~ I NKEYici s I FAS- " " THEN 510
520 IF A^=" I" OR A55« M i" THEN W=- 1 : RETURN
530 IF A£="N M OR AP> t, n u THEN W«0 ; RETURN
540 GOTO 510
1000 ? Terbeli pont koordin&tai a keperny.3
ko

o

r d i n & t a - r endszer eben

.

1005 ? <X;Y;Z) — > (A?B)
1010 A ~ U + X:t:UX + Y*UY + ZtUl
1015 B » v + X*VX + Y*VY + Z*VZ 5 RETURN
2000 ' Sz a kasz t r aJ z o 1 6 sz ub r ut i n

.

2002 ? KezdSpont s CAljBl)
2004 ? Vegpont : (A2?B2)
2006 5 Lepeskoz : L
2010 IF A1«A2 AND B1«B2 THEN SET < Al , Bl > : BE
EP 100,50s RETURN
2020 DA-A2~AlsDB=B2HBl
2030 IF ABSCDA) >ABSCDB) THEN LK«DB/DA ELSE
LiODA/DB ; GOTd 2070

2040 FOR A=A1 TO A2 STEP L#S6NCDA)
2050 Bs=Bl + <A-Al)*LK s SET(ArB)
2060 NEXT A ; RETURN
2070 FOR B™B 1 TO B2 STEP L*SGNCDB)
2080 A-Ai+<B-B1>*LK s SET (A? B)
2090 NEXT B 2 RETURN
3000 ? A kocka csdesainak koordlnatais
3005 ? (3010-et , vagy a 3020-at ke!l aktlv
i z §. I n i .

')

3010 ? DATA 0,0,0, 1,0,0, 1,1,0, 0,1,0, 0,
0. 1, 1,0,1, 1,1,1, 0,1,1
3020 DATA -1,-1,-1, 1,-1,-1, 1,1, -1 , -1,
1, -1, -1,-1, 1, 1,-1, 1, 1,1^1, -1,1,1
3030 FOR I«l TO 3 s FOR J=l TO 3s READ K < I ,

J

> s NEXTJ,

I

3040 A kocka ejei:
3050 DATA 1,2, 2,3, 3,4, 4,1, 1 , 5 , 2 , 6 ? 3

,

7,4,8, 5 , fc>
(
, G,7,7,8,3,5

30S0 FOR 1=1 TO 12 s FOR J*l TO 2 s READ E
CI, J) 5 NEXT J, I : RETURN
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fele (vagy hatra) az elobbi egyenes korul G fokkal. Ezzel

a terbeli tengelykereszt barmeiy olyan helyzetet eloallithat-

juk, melyben a Z tengely kepe fuggoleges. Az igy elkSszult

kep ezutan az orig6 kepe korul tetszoleges H szoggel el-

forgathato. A meilSkelt programmal egy kockcit Ibrazol-
hatunk, kiilonbozo helyzetbe allftva a terbeli koordin^ta-
rendszert.

A program legfontosabb resze a 200 es 250 (ill. 310) sor-
szam kozotti resz, amely a bemeno F, G, H adatokbol elo-

allitja a terbeli koordinata-rendszer egysegvektorainak a

kepernyo koordinata-rendszerSben vett koordinatait, vala-
mint az 1000, 1010 sorszamokon levo szubrutin, amely ki-

szamitja egy terbeli pont kepernyon vett helySt.

Ezeknek a programreszleteknek a felhasznalasaval abrazoi-
hat6 barmeiy - csucsainak koordinataival adott - sokszog-
lapu test vagy pi. egy ketvaltozds fuggveny (feiulet) is.

Gyakorlasul (a program megfelelo reszeinek az atalaki'tasa

utan) probaikozzunk meg egy szabalyos ikozaeder abra-
zolcisaval. Ehhez (a K, E es P vektorokat alkalmasan ki-

bovitve) az alabbi adatokat hasznalhatjuk:

Az ikozaeder csucsai:

1. 2, 3, &, 5. 3. 7, 8. 9. 10. 11. 12.

X T T -T -T 1 -1 1 -1 0 0 0 0

Y 0 0 0 0 T T -T -T 1 -1 1 -1

Z 1 -1 1 -1 0 0 0 0 T T -T -T

1+V5

(az aranymetszes aranya)

Az ikozaeder eleit az elhez tartozo csucsok sorszamait je-
lento szamparokkal adjuk meg.
(4,3); (4,8); (4,12); (4,11); (4,6);

(6,3); (3,8); (8,12); (12,11); (11,6);
(6,9); (9,3); (3,10); (10,8); (8,7);

(7,12); (12,2); (2,11); (11,5); (5,6);

(5,9); (9,10); (10,7); (7,2); (2,5);

(5,1); (1,9); (1,10); (1,7); (1,2).
Ha pi. F = 225°, G = 30° es H = 0°, akkor az ikozaeder

a 4., 8. es a 1 2. lesz. Ezt az informaciot
vektor nulladik oszlopaban. Celszeru

ugy szervezni a rajzolast, hogy a nem lathato csucsokba
befuto elek rajzoiasakor a szakaszt rajzolo szubrutinba pi.

L = 6 erteket kuldjunk, igy szemleletesebb kepet kapunk.
Dr. Szilassi Lajos, Szeged, Bite Pal u. 2/B.

nem lathato csucsai
tirolhatjuk pi. a K

Commodore 16 (C 64)-re idegen szavakkal tetszSs
szerint feltdltheto nyefvteszt-sz6t3r programkazetta ut£n-
vStte! eiadd. ZX 81 -hez TURBO 81 ; 1 K-s aut6verseny;
BASIC nyelvoktato kazettakat cser&ek C 16 programokra.
Dak6 Csaba, DunaujvSros, Martinovics 31. I. 1.

C 16-os jatekprogramok cser£je, vetele, eladasa! Kere-
sek TURBO programot C 16-ra.
Tarsoly Balazs, Zafaszentgr6t, Sz<§chenyi ut 39. 8790

Commodore 64-re cserelek j£t6kokat, rendszerprogra-
mokat, de csak magndra. ProgramiistSt a kovetkezo ctmre
kerem: Lamport G£bor, 8500 P£pa, Beke Jozsef u. 14.

Commodore 16 programokat cser6lek!
9400 Sopron, Balfi ut 7. Rumpf Barnabas

Commodore 64 jat£k- 6s mas hasznos programokat (m£~
soldkat, nyelvi programokat) cser<§lek magnoszalagon.
Foleg a magn6vai is hasznalhato programok <§rdekelnek«
Programlist£t a kovetkezo cfmre kerem: Pozsgai Emit,
8500 P<§pa, Bajcsy-Zs. u. 20.

Commodore 16 tulajdonosokkal felvenn6m a kapcsolatot
programcsere ceijabdl. Listat kerek, ilyet en is kiildok.
Weisz Lajos, 14 <§ves tanulo 2371 Dabas, Tanacs u. 27.

A szerkeszto azert van.

hogy a lap olyan legyen,

amilyenek az olvasoi!
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Angerhausen-Becker-Gerits-Schellenber-
ger A BASIC programozas magasiskola-
ja a C 64-esen (Programtervezes nemcsak
szakembereknek) - DATA BECKER - No-
votrade, 191 o., 308 Ft (utannyomas)
(A DATA BECKER Commodore 64 soroza-
tanak e kbtete a tervszeru programozasba ve-
zeti be az olvasot, reszletesen foglalkozva
a menuvezerlessel, a programok parametere-
zesevel, dokumentalasaval, az adatkezeles-
sel.)

Easy script felhasznaloi kezikonyv -
Novotrade, 130 o., 220 Ft (utannyomas)
(A konyv a C 64-es szamitbgepre kifejlesz-

tett ..Easy script" szbvegszerkeszto program
hasznalatahoz nyujt segitseget. Tankbnyvi
reszebbl elsajatithatb a program kezelese. a

seg^dkonyvi resz pedig a program lehetb-

segeinek kihasznalasahoz nyujt recepteket.)

Major Zoltan-Valovics Istvan: A BASIC fela-
datok tiikreben - Tankonyvkiado, 160 o.,

43 Ft

(A HT iskolaszamitogep BASIC nyelvenek
afapjait mutatja be a kbtet, feladatokon es

gyakorlatokon keresztul. Mivel tartaimazza

a feladatok es a gyakorlatok megoldasat is,

lehetoseg van tanari kezikonyvkent valb

hasznaiatara.)

Bodor Tibor-Gero Peter: A Commodore 64
programozasanak gyakorlata, Alapisme-
retek - Szamalk, 160 o., 55 Ft (utannyo-
mas)
(A szerzok a C 64-es gepkonfiguracib kiepi-

tesenek megfelelo logikai sorrendben tar-

gyaljak annak hasznalatat. Kezdo felhasz-
nalbkhoz szol a kbtet; a programozas alap-

elveinek es a C 64-es gep BASIC utasitasai-

nak ismertetesen tul szamos kiprbbalt futtat-

hato programot is tartalmaz, melyeket az ol-

vaso valtoztatas neikul atvehet, illetve sajat

programjaiba epithet.)

Pai Zsuzsanna-Revbirb Tamas: Hetedhet
C 64 - Novotrade, 49 o.. 66 Ft (2. kiadas)

(A nepszeru, egyes szemeiyi szamftogepeket
alapfokon megismertetb, szellemes stflusu

Hetedhet" sorozat elso harom fuzetenek
egy kotetben megjelentetett kiadasa)

Vadnai Szaboics: Commodore 64 progra-
rnozoi zsebkonyv - Novotrade, 77 o.,

149 Ft

(Osszefoglalo gyujtemeny a C 64 programo-
zasaban jartas olvasbk szamara a gep BASIC
nyeivu es gepi kbdu programozasarol, vaia-

mint a SIMON'S BASIC es a HELP-kartya
hasznaiatarol.

Major Zoltan-Valovics istvan: A BA-
SIC feladatok tiikreben - Tankonyv-
kiado, 160 o. 43 Ft
A HT szamitogepek kifejezetten az iskolai

szami'tastechnikai oktatas segitesere, kiele-

gitesere kifejlesztett gepek. Nem veletlen,

hogy egyeb celu felhasznal^sra nem terjed-

tek el: a jatekprogramok irasa jobb, finomabb

grafikat es hangminoseget igenyel, a haztar-

tasi programok pedig nagyobb memorial
Oktatasi celra alkaimasak, de utasftasaik sok
tekintetben annyira elternek mcis gepek uta-

sitasaitol, hogy BASIC nyelvet csak alapos
atkepzes utan hasznalhatja mas gepen is a

tanulo programozo. Ennek ellenere a sza-

mftastechnikai logika, gondolkodasmbd ta-

nftasara, illetve elsajatftasara, a programszer-
kesztes lenyegenek megertesere \6\ alkal-

mazhatoak. Ez es az alacsony ar okozta, hogy
e gepek terjedtek el az iskolaban a legszele-

sebb kbrben.

E gepek jobb megismereset, kihasznalasat
segiti a Tankonyvkiado uj kbtete. A konyv
felepitese, szerkeszt6se logikus, didaktikus;

a szamitogeppel elso fzben talalkozo tanulok
is eljuthatnak a szamftastechnika es a BASIC
nyelv alapjainak elsajatftasahoz a kotetet

tanulm^nyozva. A szerzoparos a geppel valb
interaktrv kapcsolatra helyezi a hangsulyt (a

konyv alcime: „P^rbeszed a szamitogeppel")
- az egyes programozasi feladatok megolda-
sanal nemcsak azok eredmenyet emelik ki,

hanem nagy figyelmet szentelnek a program
futasa kozben megjeleno uzeneteknek is.

Kulonosen hasznosak azok a feladatok,

amelyekben egy-egy programreszlet hi bait

kell megtalalni. Tbbbszbr felhivjak az olvaso
figyelmet, hogy egy-egy feladatnak a kotet-

ben kbzblt megoldasa csak egy a lehetseges
megoldasok kozul, es batoritjak a tanulokat
ettol eltero keresesere.

A konyv a HT gepek mindmaig szegenyes
dokumentaciojanak jo kiegeszitoje, az isko-

lai szamitastechnikai oktatas oktatas hasznos
segedeszkbze lehet, tanari segedkonyvkent
is hasznalhato. Kulbn kiemeiesre meltoak a

kotetet illusztraib, a tanulok erdeklodeset fel-

kelto es ebrentarto karikatur^k, melyeket
Sajdik Ferenc keszitett.

Vadnai Szaboics: Commodore 64
programozoi zsebkonyv - Novotrade,
77 o. 149 Ft
Tbbb evtizedes alapvicc. melyben ket bolond
beszelget:

- Mit olvasol?

- Nagyon jo konyv. A cseiekm^nye nem
valami izgalmas, de rengeteg szerepioje van,
es valtozatos helyszinei.

- Mi a ci me?
- Egyeni eiofizetok teiefonkonyve.

A szamftastechnika eiterjedeset, nepszeruve
valasat megelozoen csak a megszallott ma-
tematikusok, fizikusok. muszakiak kelthet-

tek olyan benyomast kbrnyezetukben, mint
elobbi vicciink telefonkonyvolvasb bolondja.
Annak ellenere, hogy az altaluk olvasott
konyveknek meg szereploik sincsenek, csu-
pan kepletek, tablazatok, levezetesek toltik

meg a lapokat, az adott temakorok muveI6i,
szakemberei olyan erdeklodessel forgatj^k

e koteteket, mint mas a legizgalmasabb ka-
landregenyt.

Napjainkban ez a jelenseg mintha kezdene
altalanossa valni. Mind tobbek sz^m^ra jelent

fontos esemenyt, beszedtem^t egy-egy sza-
mitastechnikai kezikonyv, kiadvany megjele-
nese. Tizenevesektol az idosebb nemzedekek
legkiilonbozobb hivat^su kepvisel6iig egyre
tobben hasznaljak a bennfentesek biztons^-
gaval a - korabban csak egy szuk szakmai
csoport ^Ital ismert - szakzsargont beszdl-
geteseikben repkedneka PEEK-ek^s POKE-k,
es altalanos iskolasok konnyeden szamolnak
binaris es hexadecimalis szamokkal.
E mind nepesebb reteg szamara ketsegtele-

nul jelentds esemeny Vadnai Szaboics kbte-
te. Atfogo igenyu munka, azoknak ajanlhato,

akik mar jartasak a C 64 programozasaban,
es szukseguk van egy osszefoglalo gyujte-

menyre - e kotetben minden fontos tudni-
valot megtalalnak.

Tartaimazza a C 64-es BASIC nyeivu es gepi

kodu programozasanak szinte minden ada-
tat, - kiemelten foglalkozva a grafikaval 6s

a hangeffektusokkal. Ezen felul reszletesen

kiter az altalanosan elterjedt SIMON'S BA-
SIC es a HELP kartya programozasara.
Kuion kell szolni a konyv kial iftasarol, a ma-
gyar kbnyvkiadcisban szokatlan jellegerol.

E formai tulajdonsagok megkonnyitik a kbtet

mindennapi kezikonyvkent va!6 forgatas^t
- s ezen alig ront a nehany negativum.
Ami a kotet elso kezbevetelekor szembeotlik,
az a ,,csatos konyv" kialakitas - a lapokat
bsszefogb kapcsok nyithatoak, az olvasb sa-

jat feljegyzeseit is kozejuk illesztheti, illetve

az egyes fejezeteket a neki megfelelo sor-

rendben allithatja ossze. A kotetet boritb bar-

na mubor viszont kifejezetten csunya, hosz-
szabb hasznalat utan pedig ragad az eltcivo-

Ifthatatlan piszoktbl.

J6 megoldas, hogy a kotet lapjai eros karton-

bbl keszultek (az egyes fejezetek lapjai elter6

szinuek), de a vastag, rostos papir es a

matrixnyomtato ugy latszik, nem „kompati-
bilisek" - a szoveg n^hol az olvashatatian-
sagig halvany. A szerzo igazan alapos mun-
kajat pedig sok helyen lerontjcik a - szeren-
csere legtobbszor nem ertelemzavarb - sajtb-

hibak.

Az Olvaso es termeszetesen a szerzo einez^-

set kell kernem, hogy a fenti ismertetes na-
gyobb terjedelemben foglalkozott a konyv
formai megjelenesevel, mint tartalmaval - de
egy jbl megszerkesztett, minden fontos isme-
retet tartalmazb kezikonyvet ugyanugy nem
lehet elemezni, mint egy muszaki tablSzat-

gyujtemenyt, - vagy eppen a telefonkbnyvet.
„Csupcin" annyi allapithatb meg, hogy a ko-
tet mindenki szamara hasznos, fontos seged-
eszkoz, aki a C 64-et aka> profi, ak^r amat6r
mbdon hasznalja.

Taller Jdzsef
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Az 1 983/84-es tanevben az en iskolam is ka-
pott egy HT-1080Z tipusu szamftdgepet,
es ugy fogadtak a tanarok es a diakok, mint
egy istenseget, ovtak a diakok rohamaitof
(bar ez nem volt valami tul nagy). Egyszoval
mindenki idegenkedett. En akkor vaiiva,

hogy a szamit6geppel lehet jatszani, el-

kezdtem erdeklodni a szamitastechnika irant.

Mondhatom. hogy semmilyen elokepzettse-
gem sem volt. Szerencsere a matematika-
tanarntfm volt annyira korrekt, hogy leg-

alabb megpr6balt segiteni nekem a kezdeti

szakaszban. Erdeklodesemet latva az iskola

vezetosege ugy dontott, hogy gepid6t kap-
hatok es feltarult elottem a fizikaszertar kulcs-
ra za>t ajtaja. Az alapokat a gepkonyvb6l es
az „Otlet" sorvezeto rovataibol nyertem.
A tudniakarasbo! alaptudas lett. Szerencsere
kozben megerkezett az iskolaba a szamitas-
technika-tanar (mert nalunk fakultativan ok-
tatjak). Mivel tanarnom rovid idon belul nem
tudott nekem segiteni, mert vegul mar job-
ban ismertem a gepet es a programozast,
mint 6. Ezutan a szamitastechnika tana> se-
gitett tovabb. A csak jatekprogramot fro

emberb6l a szamitastechnika ir^nt erdeklodo
ember lett. S igy tortent, hogy masodikos
koromra nyugodtan mondhatom, hogy el-

sajatitottam a BASIC programozast Talan
nem volt hiabavalo, hogy leirtam ezeket a ko-
rulm^nyeket, amelyek vezettek engem, mert
ezaltal jobban megerthetik masok is a sza-

mft6gepet, es a vele foglalkozo ember kap-
csolatat. Igaz, nem vagyok onkepzokori
vezeto es tag, csak egy magSnyos farkas,

aki atadja a tudasat a most meg szarnyukat
bontogatoknak. Most ma> egyre kevesebb
sikerrel. Kezdetben idegenkedtek t<5lem, es
ugy beszeltek rolam, mint egy megszallott-
r6l, aki idegen var^zsszavakat ir es mormol.
Azut£n ezt a kerulgetSst (miutan lattak az
eredm^nyeimet, es mivel pr6baltam n6p-
szerusfteni a szamftcistechnikat) felvaltotta a

megbecsules es a tisztelet. Most jelenleg egy
tudassal rendelkez5, de a programozasb6l
kirekesztett ember vagyok, akit kin^znek a

teremb6l is, ha mast csinal, mint amit ok
ertenek. Ezt szeretnem bovebben kifejteni.

Volt egy osztalytarsam, akit erdekeltek a

jatekprogramok. Elkezdtem vele programoz-
gatni £s szepen, fokozatosan atadni a tuda-
somat. TehetsSges volt, de azutan ez a fiu

feluton megallt, es abbahagyta. Kapott egy
szamft6gepet, es programozasi kerdesekkel
fordult hozzam. Most ugyanarra a szamitas-
technika! fakultaciora jarunk, o a saj£t gepe
reven e!6g jo I elsajaitftotta a programozast.
A csoportban orarol orara ez a fiu ul a gepnel,
es irja a kis egyszeru programjait, es amrtja el

a tobbi, meg szamitastechnikaban jSratlant,

akik csak jatszani akarnak. Ha valamit nem
tudnak, X6\e kerdezik meg, es ha 6 nem tud
valamit: tolem. Ot elismerik es kerdeznek
t6le, engem lehurrognak es tisztelnek.

A BASIC-et hanyagolom, es mcir nem is frok

programokat, s ha megis, akkor ezt csak ugy
tudom megtenni, hogy egy kezdo csoport
gepidejebol „lopok". Hat igy allok jelenleg

es ugy erzem, a megvaltast a sajat gep jelenti,

amikor is az ember kitombolhatja magat. Ezek
utan kovetkezzek az Onok kerdesere a va-
lasz:

Hogyan kel! tanitani ?

Velemenyem szerint mar elsotoi kezdve leg-

alabb heti 1 draban kellene ismerkedo jel-

legu orakat tartani, minden diak szamara.
Kozolni kell veluk, hogy van gep, £s lehet

hasznalni. Valamint a gepido-beosztast az
arra raszoruloknak, es a felugyeletet ugy
megoldani, hogy az nem 1-2 oras, hanem
legalabb 3-4 oras legyen. A felugyeletet egy
szakmatlag kepzett vezetovel kell ellatni,

akihez barki, barmilyen kerdessel fordulhat.

Ezek az altalanos gondok. Foleg kis csoport-
ban es szamit6geppel egyutt lehet oktatni,

ugyanis a diakokban megvan az, hogy ma>
elso alkalommal szeretnek nyomogatni a

gombokat, eel nelkul is. Ezutan meg kell is-

mertetni oket magaval a geppel, es az unal-
mas reszekkel, szamrendszer, bit, byte.

Ezutan johet megfelelo iranyitassal a progra-
mozas. L6pesekben, gyakorlati kipr6b^!assal
egyutt. Sajat magamon tapasztaltam, hogy
programozni igazan j6l, csak a gep e!6tt lehet
megtanulni. Minden foglalkozas alkalm^val
vissza kell kerdezni az el6zoket, mivel „is-

metles a tud^s anyja". Ha a programozast
elsajatftottak, akkor vizsgakeppen egy meg-
felelo nehezsegu programot lehet megfratni.

pgy gondolom, nagyon fontos, amit most
frok, ezert ke>em olvass^k el figyelmesen!
Ne legyen elegenda az, hogy egy tanfolyam
elvegzese ut^n hitelesfto papirt adunk a ke-
zukbe, hanem biztatni, buzditani es emellett
segiteni kell 6ket, hogy a szamitastechnika
mas kerdeseivel is foglalkozzanak, es tud^su-
kat elmelyftsek. Valamint egy regi szolam:
,,Ne hagyjuk a tehetsegeket elveszni!"

A tanitas I6p6sei

:

(avagy, hogy csin^ln^m en!)

1. G6p
- billentyuzet

- alap^llapot

2. Alapfogalmak
- program (formaja + folyamatabra)
- 6ASIC
- sz^mrendszer(ek)
- utasitcisok alakja

- hibauzenetek
3. Kifejezes, irt^kadas
- aritmetikai utasit^sok
- azonosit6 kifejezes

- keperny6kezel^s
- kiiratas

- ^rt^kadas
- veletlenszam-generator
- logikai muveletek
4. Parancsok, fiiggvgnyek
5. Ciklusk^plet (ugr6 utasitasok)

CSklusk^pz^s
6. EDITALAS
7. Stringek
8. Grafika
9. Hang

10. Programkimentes, beolvasas
11. POKE, PEEK, POINT utasitasok
1 2. - hardver, szoftver
- szamkonfiguracio
- kulso adatabrazolas szintjei

- zdnazott szamabrazol^s
- alfas ka rakterek abr^zolasa
- alapveto file-szerkesztes

- szintaktika, szemantika
- a BASIC aritmetikai fuggvenyei
13. Gyakorias, program irds^val
(adott feladatok megold^sa)

J6ni L3szl6, Budapest, Gyakorl6 u. 15.
IX./57.



If A«4iMiinl#i julius 29-en jelenik meg, addig is

Erdekes uj tipusu feladatot kapnak pa-
lyazdink, az egyeldre ismeretlen tipusu
gepert folyo versenyben. A palyazat
kiir£sa a mSjusi BIT-LET-ben olvashatd.
Al£bb kozoljuk az dprllis vegi szamunk-
ban megjelent C 1 6 nyero - v£sa>i paiya-

zat nyerteseit, feladatait es a helyes
megold£st. AzutSn jon az uj feladat

!

A BNV-n tobb mint 200 darab megfejtSs

kozul sorsoltuk ki a nyerteseket. Sajnos a

gy6ztes, a gepet nyero p£ly3z6 ezuttal sem
volt jelen. A nyertesek kozul csak a m^sodik

dijat nyer6 volt jelen. A harmadik es a ne-

gyedik dijat az egyszeruseg kedv66rt postan

elkuldtuk, az els6 helyezett pedig a g£pre

sz6l6 uta!v£nyt kapta meg. Nos, a szerencse-

sek a kovetkeztfk:

1. dig - azaz C 16-os g6p gyertese:
BSrczi NHtria - Szigliget

2. dig - azaz egy doboz diszk nyertese:
FehSr Gydrgyi - Tiszai'tired

\m \&\Z\3\A\5\MA^O\-\3\6\&\^MH\A\6\=\l\Z\A\&\<0

2 EES

Kerjiik ievagni
esa boritekra
felragasztani

!

Bekuid£si
hatarido:
julius 20.

3. dig - azaz 1000 forintos utalvany
nyertese: Pasztor Csilla - Torokbaiint
4, dig - azaz 500 forintos utalvSny
nyertese: Szelpal Gabor - Szeged
A feladatok a kovetkezok voltak:

1. Oldjuk meg az alabbi betuszamtan fel-

adatot:

PAPIR +IRO—SZER + C16=APISZ
ahol a kulonbozo betuk kulonboz6, az azo-

nosak azonos szamjegyet jelolnek. (Termesze-

tesen az 1 es a 6 pontosan 1-et es 6-ot je-

lent, de valamelyik betu £rteke is lehet 1

vagy 6.) Mindezeken krvul tudjuk m£g, hogy:

A=A; 0=0 es l<C<R!
2. Egy 5x5-6s negyzetrAcsos tabten ketten

jcitszanak egy amdbaszeru jatekot a kd-

vetkezo szabSlyokkal:

a) Kezd6 6s MSsodik folvSltva rakhatj£k je-

luket valamelyik m6g uresen 3II6 n§gyzetbe,

de kezd6 mindig csak 1 db jelet, Masodik

b) Az nyer, aki hamarabb tud 5 sajSt jelet

egymas melie" vagy egym£s fole (tehat 6tl6s

irany nem szcimft!) helyezni. Ha a t£bla

betelt 6s senkinek sines 5 jele egymas mellett

vagy felett, akkor a j^tek eredmenye dontet-

len.

Ki nyer? Azaz melyik igaz az alabbi 3 cillitcis

kozul (a megfelel6t vagy megfelel<3ket kerjuk

beikszelni).

a) Kezd6nek van nyero strategiaja

b) Masodiknak van nyero strategiaja

c) Egyiknek sines nyer6 strategiaja, teh£t ha

a jatekban egyikiik sem hib£zik, akkor a j^tek

dontetlen

!

3. Egy r6szeg ember bo/yong egy orszSguton

a 100-as kilometerkdtdl indulva. A kozelben

(20 km-es koron belul) nines semmifele le-

agaz£s. Emberunk egy 6ra alatt jut el vala-

melyik szomsz^dos kilom£terkoig, s ott leu!

pihenni. (SzegSny szerencsetlen f!6t£s.) Egy

ora b6biskolas ut3n ujra elindul, de mar r6g

elfelejtette, hogy merr6l jott. s lehet, hogy
ugyanarra indul el, amerr6l erkezett, tehSt

visszafele megy.
Megint megtesz egy 6ra alatt egy kilom^tert,

majd megint pihen. Emberunk 23 6ra mult^n

a 104-es kilom<§terk6hoz erkezik. Tudjuk r6!a

azt is, hogy elindulSsa ota egyszer sem j6rt

a 100-as ki!ometerk6n<§l. (A 104-esnel

persze mar jarhatott e!6bb is.)

Az a kerdesunk, hogy h3ny kulonboz6 m6-
don juthatott el a 23. 6r3ra a 104-es k6hoz?
Itt tehat csak egy szamot kerunk befrni meg-
old^sk^nt
Segftse'g, magyar£zat: Peldaul efjuthatott

emberunk fgy: 100, 101, 102, 103, 104,

1 05, 1 04, 1 05, 1 04, 1 05, 1 04, 1 05, 1 04.

Peldankban a szamok a kilometerkoveket

jelzik. S eszerint k6\ eljutcisi m6d kulonboz6,

ha az ily modon folfrt szamok kul6nboz6 so-

rozatot alkotnak.

A megoldSsok a kitoltott szelvenyen olvas-

hatok.

Ezek utan a feladat: IndokoJjdk meg,
hogy az egyes feladatoknak miert ez

a megoid^sa? Mindazok, akik a v^saron
bedobtak a megolddlapokat, s helyes
eredmenyt hoztak ki, igy legalabb meg-
pr6b£lhatj£k karpotolni magukat a nye-
retlens£gert. De legfok^ppen azert tuz-

zuk ki ezt a feladatot, mert tapasztalat,

hogy a legjobb megolddsokn^f is mindig
baj van az indokf£ssal! Ugy tunik ez a
legnehezebb dolog - logikusan, e>the-

toen magyar^zni, hogy miert az jott ki,

ami. A feladatok teh£t egyenk^nt 6s
pontositva

:

7. Bizonyftsuk be, hogy a betuszamtan
feladatnak a megadott feltetelekkel csak
ez az egyetlen helyes megoldasa

!

2. Bizonyitsuk be, hogy a masodiknak
valoban van nyero strategiaja, azaz ad-
junk meg egy olyan strategist, amely
szerint j^tszva a masodik mindenkeppen
nyer! (Lehetoleg min6l kevesebb lepes-

sel!)

3. Indokoljuk meg, hogy a 3. feladat meg-
oldasa valoban pontosan 165 ! Lehetoleg
ne egy, a megoSdast kiszcimolo sz^mfto-
gep program legyen az indokl^s, hanem
egy szamol^si eljaras, amellyel az ilyen

tipusu feladatokat ki lehet szamoini

!

A megold£sokkal 14 pont szerezheto

!

HATARIDCMODOSITAS: Sajnos e!6z6 fel-

adatunkban sulyos elfras volt. Term^szetesen

nem Fekete Ferencke, hanem Fehe> Felix

kezdi a j6t6kot, s e szerint kell a feladatot

megoldani. Eln<§z6st a szokasosnal is osto-

b^bb sajt6hib^6rt. Emiatt els6 feladatunk be-

kuld^si hat^ridej^t meghosszabbftottuk, s a

kei feladat megoIdasM egyutt is post^ra ad-

hatj^k, s mindketto hat^rideje: julius 20.

' BIT-LET
pedig 2-t tesz.
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